
 آیت هللا حسن حسن زاده آملی، جامع علوم 
برهانی و عرفانی به ملکوت اعلی پیوست

عروج عالمه ذوالفنون
ــی کــه در  آیــــت هللا حــســن حــــســــن زاده آمــل
بیمارستان بستری بودند دیشب دار فانی را 
وداع گفته و به ملکوت اعلی پیوست. عالمه 
آملی در اواخر سال ۱۳۰۷ هجری خورشیدی 
در روستای ایرای الریجان از توابع شهرستان 
آمل متولد شدند.  ایشان در سن 6 سالگی، 
به مکتب خانه رفتند و خواندن و نوشتن 
یادگرفتند. سپس وارد دوره ابتدایی دروس 
به حوزه  ورود عالمه  تاریخ  حــوزوی شدند. 
علمیه مهرماه سال ۱۳۲۳ هجری شمسی 
اســت.  ایشان متون مقدماتی درس حوزه 
را در آمل نزد آیات و واعظان محمد غروی، 
عزیزهللا طبرسی، احمد اعتمادی و عبدهللا 
اشراقی و ابوالقاسم رجائی و میرزا ابوالقاسم 
فرسیو و استادان دیگر فرا گرفتند و در آمل 
آغاز به تدریس چند کتاب مقدماتی نمودند.

در شهریور ۱۳۲۹  آملی  زاده  عالمه حسن 
خورشیدی به تهران آمدند و چند سالی در 
باقی  ابوالفتح به سر بردند و  مدرسه حاج 
لواسانی  احمد  سید  نــزد  را  حـــوزوی  کتب 
خواندند. چندین سال در مدرسه مروی به 
سر بردند و به مدت ۱۳ سال درس خواندند 
اجتهاد دریافت کردند. عالمه در  اجــازه  تا 
سال ۱۳۴۲ هجری شمسی به قصد اقامت در 
قم، تهران را ترک گفته و پس از ورود به قم، 
آغاز به تدریس معارف حوزوی و فنون ریاضی 
نمودند. ایشان به مدت ۱۷ سال از دروس سید 
بهره ها  بیشترین  طباطبایی  محمدحسین 
را بردند. عالمه حسن زاده آملی دارای آثاری 
عرفان،  اخــالق،  فلسفه،  فقه،  زمینه های  در 
حکمت دینی، کالم، حدیث و رجال، تفسیر 
قرآن، ریاضیات و نجوم، ادبیات عربی و فارسی، 
علوم طبیعی، طب قدیم، علوم غریبه و باطنی 
هستند. یکی از مهم ترین آثار عالمه کتاب 
دروس معرفت نفس ایشان است که حاوی 
۱۵۳ درس است و در آن مباحث خودشناسی، 
شناخت قوای انسانی، اثبات مقام تجرد و فوق 
تجرد نفس، نحوه ارتباط نفس و بدن، علم، 
سنخیت بین علم و ظــرف آن، منطق، نقد 
مذهب مادیون، عالم ماده عالم خیال و عالم 
عقل، خواب - تعبیر و تأویل خواب، اتحاد علم 
و عالم و معلوم، فرق انسان و حیوان و نبات، 
عقل کل و نفس کل، کمال اول و کمال ثانی، 
عقل عملی و عقل نظری، مالئکه، انسان کامل، 
روح بخاری و روح انسانی، علم و عمل، معرفت 
فکری و معرفت شهودی، تکامل برزخی، معاد 

و قیام مورد بررسی قرار گرفته است.

مــحــمــدحــســیــن 
روز   40 نیکبخت  
پس از آن حادثه بزرگ؛ 
ــادت  ــهـ شـ و  ــورا  ــ ــاشـ ــ عـ
ســیــدالــشــهــدا)ع( بــود 
ــربـــا رســیــد.  کـــه بـــه کـ
پیرمردی ناتوان و کم بینا که بدون یاری 
همسفرش، عطیه عوفی، نمی توانست 
راه بــرود. خودش را به فرات رساند، با 
دقت در آن غسل کرد و جامه تمیز و 
پاک پوشید و خودش را به مرقد مطهر 
امــام)ع( رساند و این، نخستین زیارت 
انصاری،  و جابربن عبدهللا  بود  اربعین 
نخستین زائــر آن. نام جابر بــرای همه 
در  را  آن  بارها  آشناست؛دست کم  ما 
مجالس روضه شنیده ایم و با داستان 
مطهر  قبر  کــنــار  در  ریختنش  اشــک 
فرزند پیامبر)ص(، اشک ریخته ایم؛ اما 
شاید کمتر درباره او و زندگی طوالنی و 

پرماجرایش شنیده باشیم.

جوان پرشور عصر پیامبر)ص( ◾
جــابــر بــن  عــبــدهللا بــن عــمــرو، جــوانــی 
سرزنده و پرشور از قبیله خزرج بود که 
خبر بعثت پیامبرخدا)ص( را در مدینه 

شنید.
 در سال سیزدهم بعثت، در ایام حج، با 
پدرش عبدهللا راهی مکه شد تا بتواند 
و  کند  دیـــدار  پیامبر)ص(  با  مخفیانه 
اینچنین بود که در تاریخ زندگی جابر، 
حضورش در بیعت دوم عقبه رقم خورد 
و پــدرش، به عنوان یکی از نمایندگان 
پیامبرخدا)ص( در مدینه برگزیده شد؛ 
آن هــا همگی اســام آوردنـــد. به همین 
دلیل، مسلمانی جابر، قدمتی پیش از 
هجرت رســول اکــرم)ص( داشــت. جابر 
پرالتهابی  سال های  آن  در  مدینه،  در 
آمــاج  هــر ســو  از  پیامبر)ص(  کــه شهر 
مقدس  رخــت  بــود،  مشرکان  حمات 
شرکت  غــزوه   19 در  پوشید،  ســربــازی 
کرد و در رکاب پیامبرخدا)ص( شمشیر 
بدر،  را در جنگ مشهور  او  زد. شغل 
پشتیبانی  فــعــالــیــت هــای  و  آبــرســانــی 
جنگ  در  را  پــدرش  جابر  دانسته اند. 
عمرو  به  عبدهللا  داد؛  دســت  از  اُحُـــد 
جنگ  آن  شهید   72 از  یکی  خزرجی 
سخت بود. جابر در سال سوم هجری 
ازدواج کرد؛ خداوند پنج پسر به او داد: 

عبدالرحمان، محمد، محمود، عبدهللا 
سراسر  در  بعدها  او  نسل  عقیل.  و 
جهان اسام منتشر شد؛ نوادگان او در 
تونس، جایی در شمال آفریقا و بخارا، 
جایی در شرق اسامی، حضور داشتند 

و مورد احترام بودند. 
در همین ایران خودمان، شیخ مرتضی 
انصاری، فقیه بزرگ اصول و از مراجع 
عالیقدر شیعه در قرن سیزدهم را نواده 

جابر بن عبدهللا انصاری دانسته اند.

سال های مدینه، بدون  ◾
رسول خدا)ص(

جابر پس از رحلت پیامبرخدا)ص(، از 
یاران امیرمؤمنان)ع( شد. مورخان جابر 
را در زمره »شرطه الخمیس« آورده اند؛ 
حضرت  ــاران  ــ ی ــره  زمـ در  کــه  مؤمنانی 
ــرای دفــاع از  عــلــی)ع( قــرار داشتند و ب
ــا بــود،  ارزش هـــایـــی کــه او مــدافــع آن هـ

همیشه مسلح بودند. 
امــا، در عرصه فقاهت و حدیث  جابر 
هم، بسیار توانمند بود. محدثان شیعه 
و سنی از او به احترام یاد می کنند. او 
راوی برخی از مهم ترین روایات در متون 
لـــوح، حدیث  حــدیــث  اســـت؛  شیعی 
غدیر، حدیث ثقلین و حدیث شهرعلم 
تنها تعداد معدودی از روایاتی است که 
جابر در سلسله راویان آن ها قرار دارد. 
پیامبر)ص(  احــادیــث  شنیدن  بــرای  او 
همیشه بی قرار بود؛ گاهی برای شنیدن 

بی واسطه یک حدیث از یک صحابی، 
از مدینه تا سواحل مدیترانه می رفت. 
امام  سپاه  در  در جنگ صفین،  جابر 
علی)ع( قرار داشت و از مدافعان جدی 

والیت بود.
 به همین دلیل، در دوره امــوی بر وی 
علیه  کــه  هنگامی  و  گرفتند  ســخــت 
ــان فــریــاد  ــوی رفــتــارهــای بــدعــت آمــیــز ام
اعتراض سر داد، در عصر عبدالملک 
بن مروان، بر گردنش مانند بردگان مُهر 
زدند و به این صحابی جلیل، توهین ها 
کردند. این در حالی بود که جابر وارد 
بینایی  نعمت  از  و  شــده  پیری  دوران 
محروم بود. او در مدینه حلقه درسی 
داشت؛ حلقه درسی که برخی محدثان 
بزرگ، در آن به شاگردی می پرداختند؛ 
افرادی مانند سعید بن مسیب. جابر از 
معدود یاران امام سجاد)ع( در آن دوران 
پراختناق بود که شأن و جایگاه امام)ع( 

را می شناخت.

آن سفر پرشکوه ◾
با رسیدن خبر واقعه جانگداز عاشورا به 
مدینه، جابر بن عبدهللا انصاری، درنگ 
را جایز ندانست و با همراهی دوستش، 
زیــارت مرقد ساالر  بــرای  عطیه عوفی، 
ــی کــربــا شــد و در روز  شــهــیــدان، راهـ

اربعین به صحرای نینوا رسید.
 عطیه نقل کرده  است که جابر، پس 
از غسل و عوض کردن لباس، ناالن و 

اباعبدهللا)ع(  مرقد  به  را  خــود  گریان 
یُجیُب  ال  ــبــیــٌب  »حَ گــفــت:  و  رســانــد 
را  آیا دوســت، پاسخ دوستش  حَبیبَهُ؛ 
نمی دهد؟« آن گاه به شدت گریست و 
ادامــه داد: »چگونه پاسخت را بدهد، 
و  کــه در خــون خــود غلتیده  در حالی 
بین بدن و سرش جدایی افتاده است؟ 
گــواهــی مــی دهــم کــه تــو فــرزنــد بهترین 
پیامبران و فرزند سرور مؤمنان و فرزند 
هدایتی.  ســالــه  از  و  تــقــوا  هم پیمان 
و  اصحاب کسایی  از  فــرد  پنجمین  تو 
فاطمه ای  فرزند  و  نقیبان  بــزرگ  فرزند 
که بانوی همه زنــان اســت. چرا چنین 
نباشد؟ در حالی که بزرگ پیامبران، با 
دست خویش به تو غذا داد و در دامن 

پرهیزکاران پرورش یافتی.
 تو پاک زیستی و پاک از دنیا رفتی، جز 
فراقت آسوده  از  آنکه دل های مؤمنان 
ــدارنــد  نــیــســت، در حــالــی کــه شــک ن
جایگاه بلندی برای توست؛ پس سام 
و رضوان الهی بر تو باد. گواهی می دهم 
که تو بر همان طریقی رفتی که برادرت 
یحیی بن زکریا رفت و در دفاع از حق به 

شهادت رسید«.
 عطیه می گوید، جابر این سخنان را بر 
زبان راند و آن گــاه سرش را بلند کرد و 
گفت:  کربا  شهدای  همه  به  خطاب 
»درود بر شما، ای ارواحی که بر آستان 
حسین)ع( فرود آمدید و در کنارش آرام 
نماز  شما  که  می دهم  گواهی  گرفتید؛ 
کردید،  ادا  را  زکــات  و  داشتید  پا  بر  را 
انجام  به  را  نهی ازمنکر  و  امربه معروف 
رساندید و با ملحدان و بی دینان، پیکار 
و تا هنگام مرگ، خدا را عبادت کردید«. 
اربعینی  زیارت  زیارت جابر، نخستین 
است که در تاریخ ثبت شده  است. او 
طوالنی  سال های  کربا،  واقعه  از  پس 
زیست و همچنان از دیدن بدعت ها و 

کج روی ها در عذاب بود. 
جابر در ایام امامت امام زین العابدین)ع( 
باقر)ع(  امــام  ایــشــان،  بــزرگــوار  با فرزند 
دیدار کرد و سام پیامبرخدا)ص( را به 
امام پنجم رساند. درباره سال درگذشت 
دارد،  گزارش های مختلفی وجود  جابر 
اما در بین آن ها، مورخان سال 74 ق. 
را معتبرتر می دانند. او در هنگام وفات 
و  را در مدینه  بود و پیکرش  94 ساله 

قبرستان بقیع به خاک سپردند.

درباره زندگی و زمانه جابربن عبدهللا انصاری

 jنخستین زائر اربعینی امام حسین
خبر

خبر

حجت االسالم والمسلمین مروی 
در دیدار جمعی از فعاالن حوزه نشر:

آستان قدس رضوی باید در حوزه ترویج 
کتاب و توسعه نشر پیشتاز باشد

تولیت آستان قدس رضوی گفت: آستان قدس باید در حوزه 
ترویج کتاب و توسعه نشر پیشتاز باشد.

احمد  حجت االسام والمسلمین  نیوز،  آستان  گــزارش  به 
مروی در دیدار جمعی از دست اندرکاران حوزه نشر کشور 
اینکه  بر  تأکید  با  تهران  ملک  مــوزه  و  کتابخانه  محل  در 
اولویت نخست آستان قدس کار فرهنگی است، گفت : در 
مجموعه حرم مطهر رضوی هم اکنون به ایجاد زیرساخت های 
جدید نیازی نداریم، ضمن آنکه از نظر فرهنگی هم خدمات 
چشمگیری ازجمله تأسیس دانشگاه امام رضا)ع(، دانشگاه 
علوم اسامی رضوی، به نشر)انتشارات آستان قدس رضوی( 
و... صورت گرفته است. حجت االسام والمسلمین مروی با 
اشاره به اینکه در زمینه طرح مسائل اجتماعی و رسیدگی 
به امور محرومان در گذشته اقدام های شایسته ای صورت 
گرفته است، بیان کرد: ضمن ادامه مسیر آغازشده در حوزه 
محرومان، بنا داریم فرمایشات رهبر معظم انقاب در حوزه 
فرهنگی را نیز محقق کنیم.وی در بخش دیگری از سخنانش 
به ذکر روایتی از حضرت رضــا)ع( با مضمون»إن الناس لو 
علموا محاسن کامنا لتبعونا« پرداخت و در این خصوص 
بیان کرد: »اگر مردم، محاسن کام ما را بشناسند و بیاموزند، 
حتماً پیروی می کنند«. ما تاکنون چه میزان توانسته ایم روی 

این فرمایش حضرت رضا)ع( کار کنیم؟ 
تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به این نکته که این سخن امام 
معصوم و حجت خداست و بسیار حائز اهمیت است، ادامه 
داد: از دانشجویان و محققان دانشگاه علوم اسامی رضوی 
خواسته ام کار علمی و پژوهشی روی این روایت انجام دهند. 
به  متعلق  رضــوی  اسامی  علوم  دانشگاه  کــرد:  تأکید  وی 
دستگاه حضرت رضــا)ع( است و باید تمرکز پایان نامه ها و 

دیگر امور تحقیقاتی ما روی سخنان این امام همام باشد. 
روز  در  گفت:  ادامـــه  در  مــروی  حجت االسام والمسلمین 
قیامت حتماً امام رضا)ع( از ما خواهند پرسید برای نشر و 
ترویج معارف ما چه کاری کردید؟ برای زائر ما چه کردید؟ و ما 

باید برای این سؤاالت پاسخ داشته باشیم.
وی خطاب به متولیان به نشر برای همکاری بیشتر با جامعه 
نشر کشور درخصوص افــزودن عامل خاقیت و ابتکار به 
آثار تولیدی، بیان کرد: امروز قلم های جوان خوبی در حوزه 
ادبیات داریم و انقاب توانست استعدادهای جوانان مؤمن و 
مذهبی در حوزه کتاب، قلم و نشر را شکوفا کند که پیش از 

انقاب این حوزه در اختیار جریان غیرمذهبی بود.  
وی تأکید کرد: شما بزرگواران از دهه 80 در این حوزه فعال  
ما  را وظیفه خود می دانیم.  از شما  و ما حمایت  شده اید 
این عرصه نه فقط  باید در  معتقدیم آستان قدس رضــوی 

به عنوان پشتیبان که خودش پرچمداری کند. 
انقاب اسامی  کــرد:  تولیت آستان قدس رضــوی تصریح 
ایران از برکت امام هشتم)ع( شکل گرفت و این بارگاه نورانی 
ترویج  باید در حــوزه  ما  ازایـــن رو  انقاب ماست.  خاستگاه 

فرهنگ و توسعه نشر پیشتاز و علمدار باشیم. 
از  دیگری  ذکر مصداق  با  مــروی  حجت االسام والمسلمین 
توجه به فرهنگ در حریم بارگاه رضوی اظهار کرد: قرآن های 
مورد استفاده زائران در حرم مطهر رضوی به واسطه ترجمه های 
دشوار فارسی، چندان برای عموم قابل  استفاده نیست، ضمن 
گرفتن نظر کارشناسی رهبر انقاب، فکر کردیم تا قرآن های 
جدید در کنار متن عربی آیات از یک معنای فارسی روان 
از همه فعاالن حوزه  و گویا برخوردار باشد. وی در خاتمه، 
فرهنگ و نشر حاضر در جلسه دعوت کرد تا همکاری فعال و 

مستمری را در کنار آستان قدس رضوی آغاز کنند.

ــوی بــا هـــدف تسریع  آســتــان قـــدس رضـ
واکسیناسیون عمومی و کمک به دانشگاه 
علوم پزشکی مشهد، مرکز واکسیناسیون 

حرم مطهر رضوی را فعال کرد.
به گزارش آستان نیوز، در هفته های اخیر 
با افزایش میزان واردات واکسن به کشور، 
سرعت انجام واکسیناسیون عمومی نیز 
بیشتر شده تا با بسیج عمومی و همکاری 
ــر شــر ویـــروس  ــ ــردم، هــرچــه زودت ــ هــمــه م
منحوس کرونا کم شود و آمار قربانیان و 

بیماران بستری کاهش یابد.
نیز که در ماه های  قــدس رضــوی  آستان 

اخیر همه امکانات خود را برای کمک به 
بیماران کرونایی و حمایت از کادر درمان 
مرکز  ایجاد  با  اکنون  بــود،  گرفته  کــار  به 
رضــوی،  مطهر  حــرم  در  واکسیناسیون 
ارائه  این حوزه  بزرگ دیگری در  خدمت 

کرده است.
معاون خدمات زائران حرم مطهر رضوی 
با اشاره به راه اندازی مرکز تزریق واکسن 
کرونا در این بارگاه ملکوتی اعام کرد: مرکز 
آستان  همکاری  با  کرونا  واکسیناسیون 
قــدس رضـــوی، دانــشــگــاه عــلــوم پزشکی 
مشهد و بسیج دانشجویی، فعالیتش را 

»دارالمرحمه«  رواق  در 
حرم مطهر رضوی آغاز 

کرده است.
ــه  امــیــن بــهــنــام ادامــ
و  زائـــران  عموم  داد: 
می توانند  مــجــاوران 

رعایت  با  تا 24   9 از ساعت  روزه  همه 
انجام  برای  بهداشتی  دستورالعمل های 
واکسیناسیون به این مرکز مراجعه کنند. 
قــدس رضوی  آستان  اســت  ذکــر  شایان 
بــا سطح رعــایــت 90  کــرونــا  کــه در دوره 
درصدی دستورالعمل های بهداشتی، به 

الگویی موفق در این حوزه 
تبدیل شده است، تمام 
توان خود را برای حمایت 
از کــادر درمــان و کمک به 
بیماران کرونایی نیز به کار 
حمایت  از  پــس  و  گــرفــتــه 
از  تومانی  میلیارد   1۵ مالی 
بیمارستان های مشهد و اهدای تجهیزات 
پزشکی و تأمین داروی مورد نیاز بیماران، 
حاال با ایجاد مرکز واکسیناسیون کرونا در 
حرم مطهر رضوی، گام بلند دیگری برای 

خدمت رسانی برداشته است.

خبر ويژه خبر ويژه 

 »رواق  دارالمرحمه«
 هر روز از ساعت 9 تا 24

مرکز واکسیناسیون 
حرم مطهر رضوی 

راه اندازی شد 

با رسیدن خبر واقعه جانگداز عاشــورا به مدینه، جابر بن عبداهلل 
انصاری  درنگ را جایز ندانست و با همراهی دوستش، عطیه عوفی، 
برای زیارت مرقد ساالر شهیدان، راهی کربال شد و در روز اربعین به 

صحرای نینوا رسید.
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عالمات 
املؤمن 
مخس. . 
. و زیارةُ 
االربعین 
 . . .
مؤمن پنج نشانه 
دارد . . . و يكى از 
آنها زيارت روز 
اربعين است . . . .

إنّ السماء 
بکت 

علی 
احلسین 

أربعین 
یومًا بالدم

آسمان چهل روز بر 
حسين عليه السالم  

خون گريه كرد .

NZ

دهه هشتادی 
واقعى

در پی درگذشت 
علی لندی، قهرمان 
۱۵ ساله ایذه ای که 

جان خود را برای 
نجات دو زن به خطر 

انداخت، مداحان 
مشهور کشور با 

انتشار توییت هایی به 
این واقعه تلخ واکنش 

نشان دادند. میثم 
مطیعی نیز در توییتی 
به مناسبت درگذشت 
نوجوان فداکار ایذه ای 
نوشت: دهه هشتادی 
واقعی را با امثال علی 

لندی بشناسیم نه 
نسخه های فانتزی و 

پالستیکی!

جانم فدايت

علی لندی با اینکه ۱۵ 
سال بیشتر نداشت 
با اقدام شجاعانه ای 
که برای نجات دو 
بانوی ایذه ای انجام 
داد و جانش را به 
خطر انداخت در 
تاریخ ایران، جاودانه و 
نامش همنشین نام 
حسین فهمیده شد. 
حاج محمود کریمی 
مداح اهل بیت)ع( به 
مناسبت درگذشت 
علی لندی دلنوشته ای 
را منتشر کرد.
بسمه تعالی

به دل آتش زدن، 
کار هر کس نیست 
مگر اینکه مانند 
زینب)س( باشی. 
شهید عزیز علی 
لندی، جانم فدایت.

محمود کریمی

در حاشيه در حاشيه

الهه ارجمندی: نزدیک 3 بعد از ظهر بود که باالخره 
قطار حرکت کرد. سفر خوبی برای او نبود. باید راه رفته را 

ناامید برمی گشت و این بار تنها. 
با هزار امید و آرزو هردو بار سفرشان را بسته و از مشهد 
ــد. حسین، مشهدی بــود.  ــودن راهـــی کــرمــانــشــاه شــده ب
مشهدی اصیل که نه، پدرش اهل نیشابور بود و مادرش 
اصالتاً کرمانی، اما سال های درازی می شد ساکن مشهد 

بودند. اما قاسم اهل نجف بود. از آن عراقی های شیعه که 
جانشان را هم برای دین و اعتقادشان می دهند و عشق و 

ارادت زیادی هم به امام و رهبری دارند.
 پدر و عمویش از نیروهای سپاه بدر در جنگ در کنار ایران 
جنگیده و بعدها هم به الحشدالشعبی پیوسته بودند و 
کنار حاج قاسم علیه داعش جنگیدند. اما خودش فعالً 
یک طلبه بود. شروع دوستی یک مشهدی و یک نجفی 

با تحصیل در دانشگاه علوم رضوی رقم خورد اما جالب تر 
از آن اتفاق، پیوند اعتقادی آن دو بــود. حسین، حقوق 
بین الملل می خواند و قاسم، علوم قرآن و حدیث اما هر 
ســال نزدیک اربعین که می شد از دانشگاه و درس هــای 
سخت آن فاصله می گرفتند و با کوله ای سبک راه نجف را 

در پیش می گرفتند. 
ــا مــهــران  ــه مـــرز شلمچه ی ــا اتـــوبـــوس خـــود را ب ــا قــطــار ی ب

می رساندند و از آنجا هم تا نجف و بعد هم داستان زیبای 
طی کردن عمودهای مسیر تکرار می شد. اما امسال هم 
مثل سال قبل، کرونا و محدودیت هایش آن ها را هم در 

رسیدن به قرار ساالنه شان محدود کرد. 
خواستند با هر قرض و قوله ای، بلیت هواپیما جور کنند 

اما پولشان جور نشد. 
آن ها هم مثل خیلی ها امید داشتند بتوانند از مرز زمینی 

وارد عراق شوند. با آدم هایی که معلوم بود آن ها هم مشتاق 
زیارت پیاده اربعین اند در یک کوپه همسفر شدند و تا خود 
کرمانشاه نواهای حسینی زمزمه کردند. مقصد از آنجا 

ایالم و مرز مهران بود. وضعیت قاسم فرق داشت.
 ملیت عراقی داشت و به هرصورت می توانست به عراق 
سفر کند و به آرزوی دلش برسد. اما زیارت حسین اما و 
اگر داشت. خودش می دانست شاید اصالً مرزهای زمینی 

باز نشود و امیدش کم بود. اما خواست تا همان جا را به 
عشق خود امــام حسین)ع( و به خاطر همراهی همسفر 
قدیمی اش بیاید. می دانست احتمال زیاد باید راه رفته را 

برگردد و همان هم شد. 
حاال در قطاری بود که آخرش به زادگاهش می رسید. به 
مشهدالرضا)ع(؛ جایی که سال ها همیشه دلتنگی هایش 
را به حرم آن می برد و حاال که از زیارت کربال جا مانده بود 

بیش از هر وقتی نیاز به خلوتی با امام رضا)ع( و حرمش 
داشت. باز یاد قاسم افتاد. خوش به حالش، حاال حتماً به 
عمود 2۵0 رسیده بود... شاید هم بیشتر. با آنکه تازه از هم 

جدا شده بودند دلش برایش تنگ شد. 
قاسم روی پــارچــه ای سفید بــا رنــگ قرمز نــوشــت: نائب 
الزیاره... و آن را به کوله اش وصل کرد تا نشان دهد در این 
سفر حسین هم با او همقدم است. او هم نمی خواست 

رفیق نیمه راه باشد و تنها برود. اما قسم های حسین کار 
خود را کرد و او راهی شد. قرار بود امسال به جای هر دو 
راهــی کربال شــود. قــرار بــود در برگشت با خــانــواده اش در 
نجف هم دیداری تازه کند و باز دوباره سر درس و دانشگاه 

برگردد. 
اربعین نزدیک بود. دوستی در مشهد و جوار امام رضا)ع( 
بود و زیارت عاشورا زمزمه می کرد و دیگری در بین الحرمین.

قطارنوشت
زيارت دو 
دوست 

موعظه
آیتاهللحقشناس

   بايد سوار بر مركب محبت پروردگار شويد
پروردگار عزوجل مى فرمايد: »اال بذكر اهلل تطمئن القلوب«. 

هرچه شاگردهای در مغازه ات را به خاطر تحصيل راحتى اضافه 
كنى، هر چه اتومبيل شخصى در مغازه ات را به خاطر تحصيل 
راحتى اضافه كنى، هرچقدر اتومبيل شخصى را باالتر و بهتر 

كنى، راننده بگيری، ِملک شميران بخری و... هر كاری كنى 
مشكلت حل نمى شود و خيالت آسوده نمى شود بلكه بر تقيدات 
ذهنى و گرفتاری هايت اضافه مى شود و افكار مختلفى بر قلب و 
عقلت هجوم مى آورد. وقتى خوب كالفه شدی، از گوشه قلب ندا 
مى آيد:»اال بذكراهلل تطمئن القلوب«؛ يعنى ای بنده من كه برای 

رفع گرفتاری ات خود را مدام به اين طرف و آن طرف مى زنى؛ آن ها 
گرفتاری تو را رفع نمى كند، بلكه بايد توجهت به من باشد! هر قدر 
به من توجه مى كنى، آرام هستى؛ وگرنه آن راننده ای كه مى آوری، 

آفت جان تو مى شود و دردسرش بيشتر است.
هنوز از خاطرم نرفته است؛ 10 سال پيش تاجری بنده را دعوت 

كرد. او راننده ای برای رفع گرفتاری اش آورده بود، غافل از اينكه آن 
راننده به ناموس او نظر سوء داشت. من در اتاقى بودم و راننده هم 
آنجا حضور داشت. به او گفتم: چرا هى پرده  اتاق را كنار مى زنى؟ 

مگر نمى دانى ناموس او در حياط است؟ گفت: نه من نگاه نمى كردم. 
گفتم: شما حق نداری آن ها را نگاه كنى. بيا و پيش من بنشين. البته 

من ديدم كه او نگاه مى كرد. اين يک نمونه اش بود. 
هر چه از دنيا دور خودت جمع كنى، موجب گرفتاری ات خواهد 
شد، اما »اال بذكر اهلل تطمئن القلوب«. بايد سوار بر مركب محبت 

پروردگار شويد و اين راه را طى كنيد: »َخِسَرْت َصْفَقُه َعْبٍد لَْم 
َک نَصيبًا«؛ متضرر است كسى كه از محبت خودت  َتْجَعْل لَُه ِمْن ُحِبّ

برای او سهمى قرار نداده ای! بايد با محبت او در اين مسير حركت 
كنيد تا به هدف نائل شويد. 

خب! مانع كار چيست؟ فرمود: »اذا اراد اهلل بعبد خيراً جعل له 
واعظًا من قلبه«؛ واعظ درونى نداريد و اين مانع است، چون واعظ 

درونى انسان را حركت مى دهد.

وقتى حضرت از جوانى پرسيد: »ما عالمه ايمانک؟« عرض كرد: يا 
رسول اهلل؛ كسى در قلب من است كه مرا دائم از روز واپسين برحذر 
مى دارد و مى گويد در پس پرده، داستان ديگری است. با اين واعظ 

درونى سرمايه عمر انسان از تلف شدن نجات پيدا مى كند. وقتى در 
قلب آدم واعظى به وجود آمد، ذكر پروردگار در آن مستقر مى شود.

گاهی 23 میلیون و گاهی 30 میلیون نفر در مراسم 
اربعین شرکت می کنند. ایــن جمعیت در آنجا 
چگونه پذیرایی می شوند؟ از چه کسانی پذیرایی 
می شود؟ از همان افرادی که هشت سال با یکدیگر 
جنگیدند. وقتی این رابطه را به تمدن غرب دادید 
دو ملت را دشمن یکدیگر کرد، ولی هنگامی که آن 
را به تمدن اسالمی می دهید همان کشور دشمن را 

به بهترین دوست شما تبدیل می کند.
اگــر ایــن جمعیت میلیونی اربعین را بــه دست 
غرب می دادید، بزرگ ترین بازار اقتصادی را به راه 
می انداخت و هر چیزی را ۱0 برابر می فروخت چون 
تقاضا وجود داشت؛ ولی آیا دولت و مردم عراق در 
برابر امکاناتی که برای شما فراهم می کنند پولی 
دریافت می کنند؟ کجای عالم این کار را می کنند؟ 
اگر عراق می خواست از اربعین بهره اقتصادی ببرد، 
می توانست هر جنسی را ۱0 برابر بفروشد و هر چه 

عرضه می شد نیز به سرعت فروش می رفت. 
برادرم می گفت در سفر پیاده از نجف به کربال به 

اصرار شخصی وارد منزل او شدیم.
 او لگنی آورد و گفت:»اجازه دهید پاهایتان را بشویم« 
و بــرادرم زیــر بــار ایــن کــار نمی رفت و گفت: »نیازی 
نیست«. این میزبان لگن را گذاشت و رو به حرم 
حسین بن علی ایستاد و با اشک گفت:»یا 
ابــاعــبــدهللا، ببین زائـــرت چقدر بخیل 

است و نمی گذارد من ثواب ببرم«.
 برادرم که این حالت را دیده بود، به او 
گفت:»بیا بشور«. آیا ما این کار را برای 
پدرمان انجام می دهیم؟ برای پسرمان 

انجام می دهیم؟
اربعین این گونه انسان را به انسان گره 
می زند؛ انسانی که تمدن غرب او 
را خشک و فاقد محبت می کند. 

تمدن غرب انسان ها را با یکدیگر دشمن می کند، 
ولی اگر می خواهید نهال دوستی بنشانید، باید 
اربعین را به عنوان پرچم کشتی تمدن اسالمی 
به عالم نشان دهید. این تمدن می تواند چنین 
کند. دو کشوری که هشت سال با هم جنگیدند و 
حدود 300 هزار نفر از دو طرف کشته شدند، اکنون 
این گونه با یکدیگر دوست هستند. اهل عالم باید 
این را بدانند. شخصی نقل می کرد رسانه های غربی 
یک سر ســوزن از جریان های اربعین را منعکس 
نمی کنند. آن هــا ناراحت هستند که شما چنین 
دریــای محبتی داریــد. اسالم را چنان تهی کردند 
که فردی خدمت امام صادق)ع( آمد و گفت:»هل 
الحب من الدین؟« آیا محبت هم جزو دین است؟

 چه بر سر اسالم آوردند که مسلمان از امام زمانش 
چنین سؤالی می کند. امام صادق)ع( فرمود:»هل 
الدین اال الحب؟« مگر دین غیر از محبت است؟ 
ما در حدیث شریف کسا می گوییم: »ما خلفت 
سماء مبنیه و ال ارض مدحیه... اال فی محبته 
هوالء خمسه« خدا همه را برای محبت آفریده، 
فلسفه وجودی عالم، محبت است. مشکل شرق 
و غرب این است که هنوز از انسان اطالعی ندارد 
و نمی داند مبدأ او چه بوده است. آن ها از جهان 
تعریفی ندارند و از ایــن رو یکی می گوید آزادی، 

دیگری می گوید عدالت. 
تو که می گویی من نمی توانم انسان را تعریف کنم و 
نمی توانم درباره جهان صحبت کنم، چطور در مورد 
آزادی صحبت می کنی؟ تو اول جهان را تعریف کن، 
انسان را تعریف کن، جایگاه انسان را تعریف کن، 
مسئله تکامل انسان و کمالش را تعریف کن، بعد 
جایگاه آزادی و عدالت را در کمال انسان با حدود 

خودش بیان کن. 
منبع: معینی پور، اربعین جهانی دیگر، سوره مهر

پیاده روی و زیارت حرم مطهر امام حسین)ع( در 
روز اربعین ریشه تاریخی دارد، چرا که صحابی 
جلیل القدر، جابر بن عبدهللا انــصــاری و عطیه 
عوفی با پــای پیاده از مدینه حرکت کردند و در 
صبح نخستین اربعینی که از شهادت حضرت 
سیدالشهدا)ع( می گذشت، به کربال رسیدند و 
برپایه آنچه در منابع شیعه معتبر مشهود است، 
در روز اربعین حضرت زینب کــبــری)س( و امام 
سجاد)ع( همراه با 84 نفر وارد کربال شدند و پس 
از گفت وگو با جابر بن عبدهللا انصاری، قبر مطهر 
ــارت اربعین  ــارت کردند و از آنجا زی امـــام)ع( را زی

آغاز شد.
مراسم پیاده روی کربال در روز اربعین، از دیرباز در 
میان شیعیان و دوستداران اهل بیت)ع( اهمیت 
بسزایی داشته و علما و مراجع نیز همگام با مردم 
عراق و دیگر سرزمین های اسالمی در این مراسم 
معنوی شرکت می کنند. این پیاده روی از مسیرهای 
گوناگون انجام می شود که شلوغ ترین مسیر، راه 
سه روزه نجف به کربالست. در طول تاریخ، علما 
و چهره های برجسته شیعه در هدایت و ترغیب 
شیفتگان حسینی به این پیاده روی و زیارت اربعین، 
نقش اساسی داشته اند و ضمن ارائه رهنمود، خود 

نیز در این مراسم شرکت کرده اند.
یکی از این علما، آیت هللا سید محمود شاهرودی 
از مراجع تقلید حوزه علمیه نجف بود. آیت هللا 
سید محمود حسینی شــاهــرودی مرجع تقلید 
شیعه ساکن نجف و از شاگردان میرزای نائینی 
ــود و پــس از سید ابوالحسن  و آقاضیا عــراقــی ب
اصفهانی به مرجعیت رسید. میرزای نائینی او را 
ذوالشهادتین می خواند و نظرش را در دادن گواهی 
اجتهاد به شاگردانش جویا می شد. همچنین 
ــی و ســیــد ابــوالــحــســن اصفهانی  آقــاضــیــا عــراق

شــاگــردان خــود را بـــرای آزمـــودن اجتهاد نــزد وی 
می فرستادند.

احـــداث مسجد، حسینیه و مــدرســه علمیه در 
کابل و برخی شهرهای ایـــران، بــازســازی مــدارس 
علمیه بخارایی و قزوینی در نجف، تأسیس بعثه 
حج و اعتراض به حکومت پهلوی در واکنش به 
واقعه فیضیه از اقدامات آیــت هللا سید محمود 
شاهرودی در دوره مرجعیتش بود. همچنین در 
دوره مرجعیت او پیاده روی از نجف به کربال رونق 

گرفت.
مرحوم حجت االسالم سید علی اکبر محتشمی 
در خاطرات خود در این خصوص می گوید: »در 
میان مراجع تقلید، حضور آیت هللا سید محمود 
شاهرودی زبانزد همگان بود. معروف است وی در 
این مراسم، نخست با پای پیاده از نجف خارج 
می شد و به ســوی کربال حرکت می کرد و سپس 
سایر آقایان، استادان و طالب هم به دنبال وی به 
راه می افتادند و وقتی مراسم زیارت تمام می شد، 
بیشتر زائران از کربال سوار وسیله نقلیه می شدند 
و به نجف بازمی گشتند؛ اما آیت هللا شاهرودی در 
بازگشت هم پیاده به نجف بازمی گشت. معروف 
ــزرگ، 40 سفر با پــای پیاده به  اســت ایــن مرجع ب

زیارت امام حسین)ع( مشرف شده است«.

گفتاری از مرحوم آیت اهلل محی الدین حائری شیرازی

  تبلور محبت   اربعین
 در  برابر تمدن خشک  غرب

روایتی از شرکت مرجع فقید نجف در پیاده روی اربعین 

 در مسیر بازگشت هم
 پیاده به نجف می آمد

اربعینی هاديدگاه

مــوســی نــجــفــی، عــضــو هــیــئــت علمی 
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی یادداشتی در کانال تلگرامی 
خود درزمینه دیدگاه هنری کیسینجر 
و الکساندر دوگین دربــاره نسبت پــیــاده روی اربعین، 
تمدن سازی و آخرالزمان نوشته است. در ادامــه متن 

یادداشت از نظر می گذرد.
دو اظهار نظر از دو متفکر و نظریه پرداز متفاوت، یکی 
هنری کیسینجر آمریکایی و دیگری الکساندر دوگین 
روسی وجود دارد که باوجود زاویه نگاه متفاوت، از یک 
حقیقت واحد و مهم درباره انقالب اسالمی و احیای 

سنت دینی در عصر جدید پرده برمی دارد.
ــاره تأثیر انقالب   ابــتــدا بــه نظر هنری کیسینجر دربـ
اسالمی که از ایران آغاز شده، می پردازیم. وی چندین 
بار از تعبیر »امپراتوری پارس« یا امپراتوری ایران سخن 
گفته و در سال ۱3۹3 در مصاحبه با رادیــو ان پی آر، 
نکته مهمی را می گوید: »نوعی کمربند شیعی از تهران 
تا بغداد و از آنجا تا بیروت شکل گرفته اســت. این 
وضعیت این فرصت را به ایــران می دهد تا امپراتوری 

پارس باستان را این بار با عنوان شیعی احیا کند«.
این سیاستمدار ۹4 ساله یهودی بار دیگر این اظهارات 

را خطاب به ترامپ در مهر ۱3۹۶ تکرار می کند. 

صرف نظر از میزان دقیق بــودن الفاظ به کار رفته در 
سخن وی، ساخت یک امپراتوری )چه پارسی، ایرانی، 
اسالمی و یا شیعی( عالوه بر بستر تاریخی و امکانات 
مــادی، به نوعی نیروی برتر فرهنگی و فکری محتاج 
اســت کــه بتواند بــیــرون از قــدرت تکنیکی، تبلیغی، 
ــدام کند و در  سیاسی و فــکــری غــرب مـــدرن عــرض انـ
اعتراف کیسینجر، ایران به چنین شرایطی دست یافته 
اســت. در ایــن فــرض، ایــجــاد چنین امــپــراتــوری ای در 
جهانی که تحت سلطه تمدن غرب است فقط با یک 
تمدن رقیب و جدید و پرانرژی ممکن است؛ تمدنی که 
نوعی بستر جدید برای نظمی نو و یا به تعبیری تمدنی 

متفاوت را در چشم انداز دین نشان می دهد. 
اربعین می تواند طلیعه این نگاه جهانی و فراملی باشد.
برای تکمیل این سخن و اثبات آنچه گفته شد با یک 
چرخش بــه نیم کره دیگر زمین رفته و بــه اظهارنظر 
متفکر روســی که یک مسیحی ارتــدوکــس اســت و در 

راهپیمایی اربعین شرکت کرده توجه می کنیم.
 پروفسور الکساندر دوگین می گوید: »این پیاده روی 
نــشــانــه ای مــهــم از آمــادگــی بـــرای یــک تــحــول معنوی 

جهانی و آخرالزمانی است.
ــا رویــکــرد  ــوان یــک مسیحی ارتـــدوکـــس ب ــه عــن  مــن ب
آخرالزمانی انقالب اسالمی که خود را حرکتی آماده گر 
بــرای ظهور مسیح و مهدی مــی دانــد، موافقم و 
امیدوارم با آن حادثه عظیم که پیروان همه ادیان 
منتظر آن هستند، فاصله زیادی نداشته باشیم. 
ــه یــک حــادثــه آخــرالــزمــانــی  ــیـــاده روی اربــعــیــن ب پـ
ــادی و  شــبــاهــت بیشتری دارد تــا یــک حــادثــه عـ
معمولی. ما و همه کسانی که در جست وجوی 
عــدالــت و معنویت در دنــیــای ظلمت و ستم زده 
مدرن هستیم باید با همدیگر متحد شویم و این 

پیاده روی جلوه ای از این اتحاد است«.

ــام زیــــارت و  ــ ــرارســیــدن ای ــا ف هــمــزمــان ب
ــیــاده روی عاشقان مکتب عــاشــورا به  پ
سمت کــربــالی معلی و حــرم حضرت 
ــن)ع( و حــضــرت  ــحــســی ابــاعــبــدهللا ال
ابوالفضل العباس)ع( در سالروز اربعین، »مهر« تعدادی 
از اشعار آیینی اربعینی را تقدیم نگاه مخاطبان می کند. در 
ابتدا شعری از مریم کرباسی را با هم می خوانیم که با حال 

و هوای جاماندگان امسال بیشتر همخوانی دارد.

شنیده بود که این بار باز دعوت نیست
کشید از ته دل آه و گفت: قسمت نیست

بیا به داد دل تنگ ما برس  ای عشق!
اگر که حوصله داری، اگر که زحمت نیست

غمی است در دل جامانده های کرب وبال
که هرچه هست، یقین دارم از حسادت نیست

میان ما که نرفتیم و رفته ها، شاید
تفاوتی ست در آغاز و در نهایت نیست

همیشه آن که نرفته است، بی قرارتر است
همیشه آن که نرفته است، کم سعادت نیست

و آن کسی که در این راه اهل دل باشد
مدام اهل گله کردن و شکایت نیست

خودش نرفت و دلش را پیاده راهی کرد
نباید این همه دل دل کند که فرصت نیست

سعید سلیمان پور هم تحفه ای شاعرانه را به نیت دلتنگی 
این پیاده روی آورده است. 

نشد که پر بزنم عشق آن حوالی را
ببخش بر من مسکین شکسته بالی را

نشد که پای پیاده به درگهت برسم
و تحفه آورم این دست های خالی را

منی که چله نشین غم تو ام موال
نشد که همدل و همره شوم موالی را

نشد عراقِ غمت را بگریم از دل و جان
بدل به آه کنم این شکسته حالی را

دوباره چشمه جان بخش اربعین جوشید
نشد که درک کنم حال آن زاللی را

بگو بگو »به کدامین دعات خواهم یافت«؟
بگو کجا برم این حسرت سؤالی را؟
ببار حضرت باران به شوره زار دلم
ببر ز سینه من داغ خشکسالی را

چکید قطره اشکی و از غم تو سرود
قبول کن ز من این شعر ارتجالی را

و در پایان این شعر از هادی خورشاهیان را می خوانیم.
مالئک گریه می کردند با ما اربعینش را

خدا شش گوشه کرد از روز عاشورا زمینش را
رسیده جبرئیل از آسمان در بعثت حضرت

تسلی می دهد تا روز عاشورا امینش را
قسم داده به عاشورا خدا در شطی از آیات

قسم خورده اگر در سوره ها زیتون و تینش را
شهادت بود سهم حضرت ارباب و یارانش

زمین هم می کشید اطراف او دیوار چینش را
نوشته روی دجله با خطوط موج، ثارهللا

و می ساید فرات از شرم بر خاکش جبینش را
چه طوفانی است، ابری با صدای رعد می گرید

کشیده روی صورت نازکای آستینش را
فرستاده خدا از آسمان طوفان نوحش را
فرستاده خدا از آسمان حبل المتینش را
فرستاده خدا ارباب و وحی نهی از منکر

نگه دارد برای عالمی، ارباب، دینش را
چه قوم نازنینی می روند از کربال تا عرش
فرستاده خدا این بندگان دستچینش را

نه تنها عاشقان حضرتش، حتی خدا امروز
فرستاده ست تا کرب وبال روح االمینش را

دين پژوهی
 موسی نجفی در یادداشتی مطرح کرد

نسبت پياده روی اربعين و آخرالزمان

 ادب الحسین
 هميشه آن كه نرفته است

 بى قرارتر است

آمنه مستقيمى: اربعین 
حسینی و پیاده روی عظیم 
و میلیونی آن کــه در اوج 
معنویت، صلح و آرامـــش 
ــزار مـــی شـــود عــــالوه بر  ــرگـ بـ
آنکه رویــدادی مذهبی و منسکی از مناسک دینی 
اســت، کارکردهای تمدنی نیز دارد و خــودســازی و 
جامعه پردازی که از ملزومات تمدن سازی است را 
به نمایش می گذارد. توجه و ژرف شدن در این بعد 
می تواند در آرمــان گــام دوم انقالب یعنی ساخت 
تمدن نوین اســالمــی راهگشا بــاشــد. از ایــن رو، با 
حجت االسالم والمسلمین عباس نصیری فرد، رئیس 
مجمع تبیین و ترویج تمدن نوین اسالمی دربــاره 
کارکرد تمدنی این رویداد گفت وگویی ترتیب داده ایم 

که در ادامه مشروح آن تقدیم حضورتان می شود.

آنچه درباره کارکردهای تمدن نوین اسالمی نه فقط  ◾
در کشورهای مسلمان بلکه در سطح جهانی تشریح 

و تبیین می شود تا چه اندازه در پیاده روی اربعین 
حسینی و آنچه در این ایام رقم می خورد، درک شدنی 

است؟
تمدن کارآمد تمدنی است که در همه ابعاد و شئونات 
ــردی، خانوادگی، فرهنگی،  زندگی انسان اعــم از ف
اجتماعی و سیاسی پاسخگوی نیازهای او باشد، یعنی 
یک تمدن کارآمد باید بتواند حیات آدمی را در همه 
ابعاد مدیریت کند؛ انتقاد ما به تمدن غرب برای همین 
عدم پاسخگویی به همه نیازهای مادی و معنوی انسان 
است. در مقابل، تمدن اسالمی می تواند به عنوان 
نمونه و الگو برای بشریت مورد بهره برداری قرار بگیرد. 
در بررسی کارآمدی تمدن اسالمی می توان اربعین را 
شاهد مثال آورد که به عنوان یک حرکت اجتماعی در 
پاسخگویی به نیازهای انسان قابل تحلیل و تفسیر 
اســت. در نگاه تمدنی وقتی به اربعین حسینی و 
پــیــاده روی باشکوه و میلیونی این اجتماع بی نظیر 
بنگریم، می بینیم از یک منظر پدیده ای است تمدنی 
که در فرایند آن از مبدأیی حرکت برای نجات انسان از 
ظلمات و جهالت از ۱400 سال پیش توسط حضرت 
سیدالشهدا)ع( شروع شده و تا قیامت ادامه دارد 
و مهم آنکه در همه اعصار تأثیرگذار است، بنابراین 
اربعین حسینی ظرفیت پاسخگویی به نیازهای 

اجتماعی بشری را دارد.

از مهم ترین نیازهای بشر خسته و سردرگم امروز  ◾
چیست که در پدیده تمدنی اربعین می توان راهکارش 

را یافت؟
ازجمله مهم ترین نیازهای امــروزی بشر، رفع ظلم و 
تبعیض هایی است که بر جوامع بشری حاکم شده. 
انسان خسته از ظلم و استبدادهای رفــتــاری، در 

پی ملجأ و پناهی است که هم بتواند رفع خستگی 
کند هم از آن الگو بگیرد و بهترین مکان در این باره 
اربعین است، چراکه سرمنشأ این حرکت تاریخی 
بیدارگری و مبارزه با ظلم و استبداد است که توسط 
حضرت سیدالشهدا)ع( آغاز شده و امروز در قالب 
اجتماع میلیونی اربعین همه ساله آن حرکت و 
قــیــام، پاسداشت و تکریم مــی شــود. وقتی زائـــران 
سیدالشهدا)ع( در پیاده روی اربعین شرکت می کنند 
تابلویی در انتهای حرکت آن ها وجود دارد که برنامه 
حیات سالم همراه با مبارزه با جهالت ها و بدعت ها 
و ظلم و ستم را برایشان ترسیم می کند، یعنی حیات 
آدمــی همراه با آرامـــش. انسان در حرکت به سوی 
وارستگی نیازمند الگو است و این الگو به زیبایی در 
اربعین ارائه می شود؛ از این رو، اربعین پدیده ای تمدنی 
است که بخشی از نیازهای انسان خسته از خرافات، 
ظلم ها و بدعت ها را پاسخ می دهد. به عبارت دیگر، 
انسان در مسیر تکاملی خود وقتی با تابلو اربعین 
مواجه و در آن فضا با قیام حسینی، ریشه ها و نتایج 
آن آشنا می شود )قیامی که درصدد نجات بشر بوده 
است( درمی یابد مهم ترین عامل شقاوت و بدبختی 
انسان زندگی تحت ظلم و استبداد است و اربعین 

الگوی ظلم ستیزی را به او هدیه می کند.

سبک زندگی از مؤلفه هایی است که رهبر معظم  ◾
انقالب در بیانیه گام دوم انقالب برای ساخت تمدن 
نوین اسالمی بر آن تأکید کرده اند؛ اربعین حسینی 
و سبکی از زندگی که در پیاده روی چندروزه آن رقم  

می خورد چقدر دستیابی به سبک زندگی تمدن ساز را 
ترسیم و قابل دسترس می کند؟

آنچه در اربعین و پــیــاده روی آن رقــم می خورد ذیل 
سبک زنــدگــی قــرار می گیرد، سبکی از زنــدگــی که 
سیدالشهدا)ع( به بشریت نشان دادند و صرفاً به 
مادیات و منیات و منافع فــردی خالصه نمی شود؛ 
ــام)ع( درصــدد منافع فــردی بودند  چنان که اگــر امـ
می توانستند با یزید کنار آمده و زندگی توأم با آسایش 
و رفـــاه داشــتــه باشند؛ امــا ایــشــان بــه عــنــوان الگو و 
امام المسلمین باید سبکی از زندگی را به انسان نشان 
می دادند که تا انتهای دنیا با کمال و عزت زندگی کند و 
از منجالب رفتار همراه با جهالت ها نجات یابد، بر این 
اساس حضرت سیدالشهدا)ع( با ظلم کنار نیامدند 
بلکه همراه با خانواده حرکتی سیاسی اجتماعی را به 
راه انداختند و در گوش تاریخ فریاد زدند نباید صرفاً 
به مسائل مادی و منیات توجه و بسنده کرد چون 
حیات آدمی دو بخش مادی و معنوی دارد که در کنار 
هم انسان را به کمال می رسانند. سیدالشهدا)ع( 
وقتی دیدند جای ارزش ها و ضدارزش ها و هنجارها 
و ناهنجارها تغییر کــرده اســت، دیگر حیات را در 
چنین جامعه ا ی به نفع و صــالح ندیدند بنابراین 

چنان که در زیــارت اربعین می خوانیم ایشان قیام 
کردند تا انسان ها را از جهالت نجات دهند: »بَذََل 
مُهجَتَهُ فيَك لِيَستَنقِذَ عِبادََك مَِن الجَهالَِة وحَيرَةِ 
اللَةِ«. از این رو، اربعین در ابعاد مختلف سبک  الضَّ
زندگی الگوبخش است و این اصالح و احیای سبک 
زندگی و ارائه نوع ارزش محور آن در پیاده روی اربعین 

به تمدن سازی کمک شایانی می کند.

در موضوع اخالق و معنویت که هر دو از مؤلفه های  ◾
مهم تمدن سازی و مورد تأکید در بیانیه گام دوم 

انقالب هستند، اربعین و پیاده روی آن چه آموزه ها و 
راهنمایی هایی را در خود نهفته دارد؟

ــای اخــالقــی همچون ایــثــار و گــذشــت که  ــ ارزش هـ
می تواند جانمایه حرکات اجتماعی قــرار گیرد در 
اربعین به زیبایی و باالترین درجــه خــود را نشان 

می دهد؛ ایــن در حالی اســت که جهان امــروزی از 
کمرنگ شــدن ارزش هـــای اخالقی در رنــج و عذاب 
است. باید توجه داشت بقا و استواری یک جامعه 
به پدیده ها و ارزش هــای اخالقی آن است. در قیام 
حضرت سیدالشهدا)ع( اوج عناصر اخالقی دیده 
می شود؛ امام حسین)ع( و اربعین به ما می آموزند 
اگر انسان برای مدیریت زندگی خود به اخالقیاتی 
همچون ایثار، گذشت و انفاق بی توجه باشد، جامعه 
دچــار فروپاشی مــی شــود. در واقــع حرکت فکری 
فرهنگی اربعین به ما یادآور می شود این پیاده روی 
ســرشــار از زیــســت اخــالق هــا و اخــالقــیــات اســت؛ 
اخالقی که از عاشورای سال ۶۱ آغاز شده و تا امروز 
و قیامت ادامه دارد و در هر عصری می تواند جامعه 
انسانی را به کمال برساند، از ایــن رو، بشر امــروز 
می تواند و باید با برداشت های اخالقی از اربعین 

بسیاری از چالش های خود را حل کند.

با توجه به آنکه جهان شمولی از ویژگی های تمدن  ◾
نوین اسالمی است و این تمدن باید برای همه انسان ها 
حرف و راهکار داشته باشد، اربعین حسینی به عنوان 

پدیده ای تمدنی و ماکتی از آن تمدن مطلوب، چقدر 
این جهان شمولی و تأثیرگذاری جهانی را عینیت 

می بخشد؟
حرکت حضرت سیدالشهدا)ع( یک حرکت بشری 
بوده و با توجه به آنکه زندگی اخالق مدارانه و همراه 
با ایثار و گذشت و مبارزه با ظلم در فطرت آدمی 
وجود دارد این حرکت با بن مایه فطری خود در هر 
عصر و زمانه ای نه فقط بر دل مسلمین و شیعیان 
بلکه بر دل پیروان دیگر ادیان هم می نشیند. اساساً 
شیفتگی نسبت بــه امـــام حــســیــن)ع( فراملیتی 
ــن قــیــام بــر اســاس  ــون ایـ ــت، چـ و فــرامــذهــبــی اســ
آرمان خواهی ها و ارزش های بشری بوده است از این 
رو، امروز هم می بینیم کسانی که در مسیر اربعین 
قرار می گیرند شیفته امام حسین)ع( می شوند و با 
یک بار حضور در پیاده روی اربعین، سال های بعد 
هم بی قرار حضور در این مسیر هستند. مهم آنکه 
این جریان به معلم و استاد نیاز ندارد که اگر استاد 
نباشد فرد راه را گم کند بلکه صرف آشنایی با امام 
حسین)ع( و تالقی فطری با آرمان های حضرت)ع(، 
حرکت در این مسیر را همیشگی و بی نیاز از راهنما 
و راه بلد می کند. برای همین است که اربعین صدها 
سال است انجام می شود و رویکردی کامالً مردمی 
دارد و دولت ها در آن نقشی جز تسهیل گری ندارند.
اربعین با فطرت آدمی سازگاری و همخوانی دارد؛ 
وقتی زائر در مسیر پیاده روی اربعین قرار می گیرد 
چه از نجف و بصره باشد چه از جانب بغداد، در 
ــام)ع( و اربعین  طــول مسیر می بیند هر چه به امـ
می اندیشد خواسته های خــود را مــی یــابــد، بــرای 

همین هم این حضور برایش لذت بخش است چون 
اربعین یک تالقی و همبستگی و وابستگی عقالنی 
عاطفی در انسان ایجاد می کند. این سیال و شناور 
بودن حرکت اربعینی در سال های مختلف که مردم 
را با خــود همراه می کند ریشه های فطری دارد و 
فراتر از اسالم و تشیع است. برای همین هر کس 
وارد این کشتی نجات شود دیگر نمی خواهد از آن 

خارج شود.

حضور زائرانی از ملیت ها، نژاد ها، زبان ها و  ◾
حتی مذاهب مختلف در پیاده روی اربعین چقدر 

رنگ باختن تفاوت ها در پرتوی تمدن اسالمی را 
نمایش می دهد و از این منظر اربعین چه کارکردهای 

تمدنی ای دارد؟
اربعین حسینی در همه ابعاد بر ارزش ها و فضيلت ها 
استوار است. اربعین مظهر انسان کمال یافته در ابعاد 
احساسی، عاطفی و عقالنی است. میهمان نوازی های 
مردم عراق، احترام و تکریمی که نسبت به زائران امام 
حسین)ع( دارند و انفاق و ایثار و ازخودگذشتگی آن ها 
برای زائران به زیبایی تمام آنچه را یک انسان کمال 
یافته در ابعاد اخالقی، اجتماعی و فــردی می تواند 
داشته باشد، نشان می دهد تا جایی که آن ها که چیزی 
ندارند به قدر ایجاد سایه و خنکا برای زائران به این 

میدان می آیند. 
اربعین پمپاژی از معنویت و آرامش و عواطف است، 
در مسیر پیاده روی اربعین جز فضيلت ها و ارزش ها 
چیزی نمی بینیم. تفاوت ها در این مسیر معنا ندارد؛ 
طعم چنین ارزش هایی است که سبب می شود با 
یک بار تجربه پیاده روی اربعین دیگر از آن دل نکنیم 

و دست نکشیم. 
هر انسانی در این فضا قرار بگیرد مدینه فاضله را 
به دور از تبعیض ها، فخرفروشی ها، نژادپرستی ها 
و تفاوت ها درک می کند و با یکرنگی و همدلی ذیل 
لوای سیدالشهدا)ع( جمع می شود؛ این ها مردم را 
جذب اربعین کرده است بنابراین اگرچه در دیگر 
اوقــات هم می توان به زیــارت امام حسین)ع( رفت 
اما درک آن زیبایی و آن همه ارزش فقط در اربعین 
و به دور از هر گونه منیت، کبر و خودخواهی میسر 

است.
نکته پایانی آنکه در روایات نداریم جاماندگان بیایند 
و پــیــاده روی نمادین بــرای اربعین حسینی داشته 
باشند. در روایـــات تأکید شــده مــردم باید عطش 
زیارت امام حسین)ع( را در دل داشته باشند؛ هر 
ســال فقط یک پــیــاده روی به سمت حــرم حضرت 
سیدالشهدا)ع( انجام شود بنابراین نباید به حرکات 
نمادین دست زد و درصدد شبیه سازی آن زیبایی ها 
که فقط مختص مسیر پیاده روی به سمت کربالی 

معلی است، برآمد. 

حرفم را باور 
نمى كردند

عکس: علی کریم الساری

 من سال گذشته پس از حضور در راهپيمايى عکس نوشت
اربعين برای شركت در سميناری به آمريكای 

التين رفتم كه سوسياليست ها و چپى ها از 
چند قاره در آن جمع بودند. بعضى از آن ها 
كمونيست مادی و بعضى هم مذهبى ولى 
چپى بودند. در آنجا به راهپيمايى اربعين 

اشاره كردم و گفتم:»من از جايى مى آيم كه 
همين االن كه با شما صحبت مى كنم 20 

ميليون زن و مرد، كوچک و بزرگ، ده ها و 
صدها كيلومتر و بلكه بيشتر پياده به زيارت 
مى روند«. آن ها حرف من را باور نمى كردند 

و فكر مى كردند يا مفهوم عدد و رقم را 
نمى فهمم يا مفهوم كيلومتر را. آن ها از امام 

حسين)ع( چيزی نمى دانستد و وقتى درباره 
امام حسين)ع( پرسيدند، گفتم:»از رهبران 
ماست كه در كربال شهيد شده است«. يكى 

از افراد خيال كرد امام حسين در يكى از 
درگيری های اخير عراق شهيد شده، ولى 

هنگامى كه گفتم هزار و چند صد سال 

پيش شهيد شده اند با تعجب گفت: بعد از 
هزار و چند صد سال پيش، 20 ميليون آدم 
پياده برای زيارت راه مى افتند؟ گفتم:»بله«. 

آن ها با تعجب به هم نگاه مى كردند، بعد 
يكى گفت:»اگر چنين امری در اسالم و تشيع 

وجود دارد، اين را بدانيد كه در هيچ تاريخ 
و هيچ ملت و تمدن و مكتبى چنين چيزی 
وجود ندارد. اين يک چيز استثنايى است، 

ولى چطور ما چنين چيزی را در رسانه ها 
نديده ايم؟ حتى يک عكس و خبر ساده هم 
نديده ايم!« او گفت: »شما چيزی داريد كه 
هيچ ايدئولوژی و مكتبى در شرق و غرب 

عالم نه قباًل و نه امروز نداشته و ندارد. شما 
حسين را داريد كه هيچ كس ندارد. اين چه 

انرژی است كه پس از هزار و اندی سال، 20 
ميليون آدم را به سمت خودش مى كشاند؟« 

ضمن اينكه تا آخر هم فكر مى كردند منظور 
من از 20 ميليون، 2 ميليون است. 

گفتاری از حسن رحيم پور ازغدی  

ــدازی »تلویزیون اینترنتی  ــ پویش »زیـــارت نیابتی« با راه ان
حبیب« عملیاتی شد. برای همراهی و استفاده از تولیدات 
مردمی در پویش زیارت نیابتی، وب سایتی با قابلیت بارگذاری 
محتوا توسط کــاربــران فراهم شــده است.به گــزارش ایرنا از 
روابط عمومی معاونت فضای مجازی صداوسیما، در دوران 
شیوع بیماری کرونا و محدودیت های سفر به عراق و پیاده روی 
اربعین، معاونت فضای مجازی بــهــره بــرداری مخاطبان از 
ــدازی تلویزیون اینترنتی حبیب با  محتوای مجازی را با راه ان
امکان بارگذاری محتوا توسط کاربران فراهم آورده است. در کنار 
این امکان، زیارت نیابتی محور اصلی فعالیت های اربعینی 

معاونت است که مخاطبان می توانند از راه دور سالم و ارادتی 
به محضر حضرت اباعبدهللا)ع( داشته باشند.

برای همراهی و استفاده از تولیدات مردمی در پویش زیارت 
نیابتی، وب سایت HabibTv.ir با قابلیت بارگذاری محتوا 
توسط کاربران )UGC( فراهم شده است. مشتاقان زیارت، 
به ایــن وب ســایــت مراجعه و مشخصات خــودشــان را ثبت 
می کنند و در فرایندی مــوازی، این تقاضا به زائــران عراقی و 
ایرانیانی که امکان حضور در پیاده روی دارند، منتقل شده و 
درخواست پذیرفته و به نیابت از ایشان زیارت انجام می گیرد. 
ــارت نیابتی در دو  ــارت و انــجــام زیـ عملیات درخــواســت زیـ

زیرسامانه به نام های »زائر« و »نائب« طراحی 
و پیاده سازی شده است.

در این زمینه برای تولید محتوای مناسب 
اربــعــیــن و باکیفیت در فــضــای مــجــازی، 
مــعــاونــت فــضــای مــجــازی صـــدا وسیما، 

تعدادی از فعاالن شبکه های اجتماعی و فضای مجازی را 
به این سفر اعزام کرد. این افراد عالوه بر انجام زیارت نیابتی، 
محتوای دیجیتالی اعم از گزارش های تصویری و مکتوب را 
در قالب های متنوع، تولید و در صفحات شخصی شان در 
شبکه های اجتماعی و همچنین رسانه های رسمی توزیع و 

منتشر می کنند. محتوای اختصاصی 
تولیدی تیم های اعزامی به پیاده روی 
در وب سایت HabibTv.ir، تجمیع و 
قابل مشاهده بوده و کاربران عادی نیز 
می توانند به راحتی در ایــن وب سایت، 
محتواهای اربعینی خود را با مخاطبان به 

اشتراک بگذارند.
کاربران رسانه های اجتماعی می توانند با هشتگ »به  تو از دور 
سالم« و »زیارت نیابتی« به غنای محتوای اربعینی کمک کرده 

و در این پویش شرکت کنند.

خبر خوبخبر خوب

 زيارت نيابتى 
با »حبيب«

رئیس مجمع تبیین و ترویج تمدن نوین 
اسالمی در گفت وگو با قدس مطرح کرد

در مســير پياده روی اربعين جز فضيلت هــا  و ارزش ها 
چيزی نمى بينيم. تفاوت ها در اين مسير معنا ندارد؛ طعم 
چنين ارزش هايى است كه سبب مى شود با يک بار تجربه 

پياده روی اربعين ديگر از آن دل نكنيم و دست نكشيم.

گزيدهگزيده

اربعین؛ تمدن 
معنویت و اخالق
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محمدحسین مروج 
اربعین  کاشانی    
بارگاه  در  حسینی 
مطهر امام هشتم)ع( 
و  طوالنی  سابقه 
و  اعصار  در  ریشه 
اسناد  اداره  ادوار گوناگون دارد. رئیس 
مرکز  و  موزه ها  کتابخانه ها،  سازمان 
درباره  رضوی  قدس  آستان  اسناد 
سازمان  این  می گوید:  اربعین  اسناد 
میراث گرانبهایی در جوار حرم مطهر 
حضرت امام رضا)ع( است که اسناد 
ارزشمندی در آن وجود دارد که بیانگر 
تکریم و بزرگداشت مناسبت های مهم 
در  ملی  و  تاریخی  دینی،  مذهبی، 
آستان مبارک امام هشتم)ع( در دوره ها 

و اعصار گوناگون است. 
دکتر الهه محبوب ادامــه می دهد: در 
آرشــیــو مــدیــریــت اســنــاد و مطبوعات 
ــوی 61 ســـنـــد از  ــ ــدس رضــ ــ ــان قـ ــ ــت آســ
ــون در خــصــوص  ــن ــاک دوره صــفــویــه ت
هزینه های روشنایی، پرداخت انعام به 
روضه خوانان، اطعام افراد، هزینه های 
قــنــد و چـــای و پــذیــرایــی از عـــــزاداران، 
موقوفات خــاص بــرای مراسم اربعین، 
تعطیلی حمام آغچه، مکتبخانه ایتام و 
اطفال سادات، مدرسه رضویه، تعطیلی 
ــران شــرکــت ســهــامــی نــســاجــی و  ــارگـ کـ
خسروی خــراســان، قــرار دادن ایــن روز 
به عنوان تعطیل رسمی در تقویم تاریخ 
کشور در ســال 1311 شمسی، دعــوت 
جامعه روحانیت از مردم مشهد برای 
شرکت در مراسم راهپیمایی روز اربعین 

سال 1357 و... وجود دارد.

موقوفه انيس الدوله ◾
بـــررســـی اســـنـــاد مـــوجـــود در ســازمــان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان 
قدس رضوی نشان می دهد، نخستین 
سندی کــه در آن بــه روز اربعین اشــاره 
شــده مــربــوط بــه 302ســـال پیش یعنی 
سال 1141قمری )دوره صفویه( است که 
در آن به تعطیلی حمام آغچه از موقوفات 
ــردازد. نکته  آســتــان قــدس رضــوی مــی پ
قابل توجه این است که در دوره صفویه، 
افشاریه و پس از آن در دوره قاجاریه به 
علت قداست این روز و برخی روزهــا از 
جمله عاشورا، دهه آخر صفر، شب 21 
ماه مبارک رمضان و... تمامی مستغالت 
ــردم به  ــ و دکــاکــیــن تعطیل بــودنــد و م

سوگواری می پرداختند.
همچنین از گذشته دور وقف و نذر برای 
ــام حــســیــن)ع( در  ــزاداری امـ ــ مــراســم عـ
عاشورا، تاسوعا و اربعین مرسوم بوده، به 
طوری که بیشتر واقفان یکی از مصارف 
وقف خود را صرف تعزیه امام حسین)ع( 

در اربعین قرار می دادند.

محبوب در این باره می گوید: از مهم ترین 
این موقوفات، موقوفه وزیر نظام است که 
صرف روضه خوانی ایام اربعین و دهه آخر 
صفر برای پرداخت انعام روضه خوانان 
و تأمین هزینه قند و چای و اطعام افراد 
بـــوده اســـت. موقوفه انــیــس الــدولــه نیز 
بیشتر بــه مــصــارف روشــنــایــی و تأمین 
سوخت شب اربعین مربوط بوده است. 
از دیــربــاز عــالقــه و محبت شیعیان به 
امـــام حــســیــن)ع( جــلــوه و رنـــگ و بــوی 
خاصی داشــتــه، به طــوری که با تقدیم 
نذورات سعی در برگزاری بهتر این مراسم 
داشتند، در دوره قاجاریه دوستداران آن 
حضرت با اهــدای شمع در روشنایی و 
سوخت حرم مطهر امام رضا)ع( ارادت 

خود را نشان می دادند.
با توجه به اسناد موجود، این مراسم در 
دوره قاجاریه بیشتر در رواق توحیدخانه، 
ایوان طالی صحن عتیق )صحن انقالب 
فعلی(، رواق دارالضیافه و دارالسیاده برگزار 
می شده است. روضه خوانی و ذکرگویی 
مصیبت امام حسین)ع( و وقایع کربال از 
جمله برنامه های این مراسم بود و سپس 
به روضه خوان ها از ســوی آستان قدس 

رضــوی انــعــام پــرداخــت مــی شــده اســت. 
مطبخ خانه سرکار فیض آثار هم وظیفه 
پذیرایی از سوگواران را بر عهده داشته که 
شامل قند، گالب، قهوه، زغال و یخ در ایام 

تابستان می شده است.

بازخوانی اختصاری چند سند  ◾
تاریخی در مورد اربعین

محبوب در ادامه به بازخوانی چند سند 
از اسناد موجود در مرکز اسناد آستان 
قــدس رضــوی مرتبط بــا اربعین بــه این 

شرح می پردازد: 
شــمــاره سند: 39956/1... ســال سند 
1274ق، مــربــوط بــه: دوره قــاجــاریــه... 
موضوع سند: هزینه های تعزیه داری 
ایـــام اربــعــیــن... صـــورت  جــمــع و خــرج 
عــالــیــجــنــاب آقــاســیــدحــســن و حاجی 
کربالیی از بابت سنه ماضیه لوی ئیل و 
هذه السنه ئیالن ئیل 1274... من ذلک، 
از بابت رسومات، صرف، لوی ئیل، صرف 
تــعــزیــه داری، نقد، جنس، برنج هیمه، 
ــن، نـــان، گــوشــت... ایـــام اربعین از  روغـ
قرار نوشته جناب نایب التولیه از بابت 
موقوفه وزیر نظام... روضه خوان از قرار 

قبض حــاجــی مالمحمدعلی اشــرفــی، 
قیمت قند و قهوه و تنباکو. 

ــوط به  ــربـ ســنــد شــــــمــــــاره30055/1 مـ
سال1297 قمری: عالیجناب برادر مکرم 
جهان اشرف الحاج حاجی محمدحسن 
به سالمت بوده باشد. مبلغ 5 تومان به 
جهت مــخــارج شــب اربعین کــارســازی 
نموده با شما محسوب می شود بتاریخ 

10شهر شوال المکرم1297
سند شماره 443/20

ــرف روشــنــایــی  ــل، بــه جــهــت صـ ــواصـ الـ

حرم مطهر به اطالع جناب سرکشیک 
خامس و جناب حاجی میرزا عبدالعلی 
خادم باشی کشیک مزبور دامت اقباله 
و مشرف روشنایی بتوسط عالیجناب 
مــجــد االنـــســـاب... شــمــع گــچــی، 3مــن 
)مقدار 3مــن شمع گچی اســت(، چون 
لیله مزبور لیله اربعین بود، شمع نذوراتی 
داشتند و سوخت کرده اند، بابت شمع 

گچی آستانه بخرج نخواهد آمد. 
ــن عــبــدالــعــلــی الــرضــوی  ــهــر کــاظــم ابـ مُ
)1222ق(... مُهر ابوالحسن الشریف 

)1279ق(.

نخستینسندمربوطبهاربعیندرحرممطهربه300سالپیشبازمیگردد

نگاهی به اسناد بزرگداشت 
اربعین حسینی در حرم رضوی

خبرخبر
امروزامروز

شمیم رضوی در مسیر پیاده روی اربعین  
در آستانه اربعین حسینی، توزیع بسته های متبرک 

رضوی بین زائران پیاده اربعین آغاز شد.
به گزارش آستان نیوز، خادمان آستان قدس رضوی که 
در ایام اربعین هر سال توفیق برپایی مواکب متعدد و 
حضور گسترده برای خدمت رسانی به زائران در عراق را 

داشتند، امسال تنها با یک کاروان محدود عازم نجف 
و کربال شده اند و حاال در آستانه اربعین حسینی توزیع 
بسته های متبرک در مواکب عزاداری را آغاز کرده اند تا 

شمیم رضوی و حسینی با هم آمیخته شوند.
کاروان 66 نفره خادمان بارگاه منور رضوی دیروز با حضور 

در بین زائــران اربعین، پرچم گردانی و توزیع متبرکات، 
حال و هوای مشهدالرضا)ع( را به مشایه حسینی بردند.

خادمان حرم مطهر رضوی در کنار خدام عتبه علوی، 
330 بسته متبرکات شامل پرچم متبرک علی بن موسی 
الرضا)ع(، گالب، نمک، نبات و... را بین مواکب ایرانی و 

عراقی توزیع می کنند.حضور خادمان آستان مقدس 
حضرت رضا)ع( بین زائران اربعین، شور و حال خاصی را 
به فضای مراسم امسال بخشیده و مردم عراق از دیدن 
خادمان رضوی مشعوف می شوند و نائب الزیاره مردم 

ایران هستند.

نمایشگاه  عکس  
   سوگواره »مهر محرم« 

 به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی و ايام 
سوگواری دهه پايانی ماه صفر، ششمین 

نمايشگاه عكس های منتخب سوگواره 
بین المللی »مهر محرم« در محل نگارخانه 

موزه رضوی واقع در صحن کوثر حرم 
مطهر برپا شد.

مسئول امور ترويج میراث فرهنگی رضوی 
موزه آستان قدس رضوی اعالم کرد: اين 

 نمايشگاه از روز شنبه سوم مهرماه

 ساعت ۱۰ صبح با حضور مدير کل ارشاد 
استان خراسان رضوی و مدير کل ارشاد 
استان سمنان افتتاح شده و تا ۱5 مهرماه 

داير است. حجت حسنی گفت: در اين 
نمايشگاه منتخب عكس های عكاسان داخلی 

و خارجی با موضوع پیاده روی اربعین از 
نجف تا کربال و همچنین پیاده روی به سوی 
حرم امام رضا)ع( و عزاداری ها در سوگواره 

بین المللی »مهر محرم« در معرض نمايش 
قرار می گیرد.
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لو یعلم 
الناس 
ما فی 
زیاره قرب 
احلسین 
من الفضل 
ملاتوا شوقًا 
اگر مردم 
می دانستند در زيارت 
مزار امام حسین )ع( 
چه فضیلتی است از 
شوق آن می مردند.

L

بررسی اسناد موجود در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز 
اسناد آستان قدس رضوی نشان می دهد، نخستین سندی که 
در آن به روز اربعین اشاره شده مربوط به 3۰2سال پیش يعنی 

سال ۱۱4۱قمری )دوره صفويه( است.
گزيدهگزيده

آگهی مزایده مال منقول نوبت اول
با توجه به محکومیت محکوم علیه محمد گلباف ریزه ئی فرزند غالم نبی به پرداخت مبلغ 441/600/000 ریال بابت 
دیه در حق رحیم مختاری و مبلغ 2/000/000 ریال بابت هزینه کارشناس که بعلت عدم پرداخت دیه یک دستگاه 
خودرو س��واری ککار تویوتا هایس مدل 1392 رنگ س��فید ش��ماره پالک 54 ع 624 ایران 42 توقیف و به قیمت 
1/000/000/000 ریال ارزیابی شده است بدینوسیله جهت فروش شروع مزایده ساعت 10 الی 11 روز 1400/7/18 
در محل اجرای احکام کیفری حوزه قضایی تایباد تعیین می گردد مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به کسی که 
باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد شد در صورت تمایل متقاضیان می توانند 5 روز قبل از موعد مزایده 

به این اجرا مراجعه تا ترتیب بازدید ایشان از مال داده شود.
الزم به ذکر است 10 درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده و مابقی ظرف یک ماه از خریدار 
دریافت خواهد شد در صورتیکه به هر دلیل خریدار در زمان مقرر بهای مزایده را نپردازد 10 درصد سپرده وی به نفع 
دولت ضبط خواهد شد. چنانچه تاریخ مزایده مصادف با روز تعطیل باشد روز بعد روز مزایده تلقی خواهد شد.آ1406000

دادیار واحد اجرای احکام شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقالب شهرستان تایباد
 سیدسعید هرمزی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه خانم معصومه کراتی سفید سنگی باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ اعیان یک باب آپارتمان 
به ش��ماره پالک 2780 فرعی از 2320 فرعی از 24 اصلی بخش نه مش��هد که متعلق به نامبرده می باش��د به علت 
س��هل انگاری مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 414991 
دفتر 2624 صفحه 281 بنام خانم معصومه کراتی سفید سنگ ثبت و سند به شماره چاپی 556906 ب 91 صادر 
گردیده است. سپس برابر اسناد رهنی 13913 مورخ 1393/04/24 و 15588 مورخ 1393/10/24 دفتر 253 مشهد 

در رهن بانک مسکن قرار گرفته است. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد....
لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد 
آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار 
آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است 
در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 846 آ1405993
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینک��ه آقایان حمید جعفرزاده و جواد محمدیان برابرنامه ش��ماره 1400/442835 مورخ 1400/06/13 به 
نمایندگی از طرف شرکت سهامی بیمه ایران باستناد 2 برگ فرم استشهادیه منضم به فرم تعهد جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده و مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک باب خانه و یکباب 
س��راچه به ش��ماره پالک 2682 و 2683 اصلی بخش سه مشهد که متعلق به نامبرده میباشد به علت سهل انگاری 
مفقود گردیده است. با بررسی دفتر امالک، معلوم شد مالکیت نامبرده در ذیل شماره ثبت 1613 دفتر 12 صفحه 
103 بنام کربالئی غالمحس��ین پوستچی اول ثبت و سند صادر گردیده است سپس برابر سند قطعی 2526 مورخ 
1319/07/24 دفترخانه 12 مشهد بنام شرکت سهامی بیمه ایران شعبه مشهد منتقل شده است. دفتر امالک بیش 
از این حکایتی ندارد.......لذا به استناد ماده 120 اصالحی قانون ثبت، مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده 
روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم 
نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند 
معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 847 آ1405995

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک مشهد مقدس- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای سیدمنصور حسینی زادگان استناد دو برگه استشهادیه گواهی امضاء شده توسط دفتر اسناد رسمی 
167 مشهد نسبت به ششدانگ اعیان پالک ثبتی 40071 فرعی از 2320 فرعی از 232- اصلی بخش 9 مشهد که 
بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است تقاضای صدور سند المثنی نموده است که برابر ثبت دفتر امالک ششدانگ 
اعیان پالک فوق ذیل شماره دفتر امالک صفحه 373 دفتر 2234 ثبت 363162 بنام سیدمنصور حسینی زادگان به 
شماره چاپی 652351 الف 90 صادر و تسلیم شده است و برابر سند رهنی 99789 مورخ 91/4/28 دفتر 3 یزد در رهن 
بانک پارسیان می باشد، دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا مراتب یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس 
نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد، بایستی ظرف مدت ده 
روز از تاریخ انتشار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم 
نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند 
معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. م.الف 848 آ1405996

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد- محمدجواد غالمی

»آگهی فقدان سند مالکیت«
نظر به اینکه آقای هادی یزدی برابر وکالت نامه شماره 44867 مورخ 1400/04/08 و به استناد دو برگ استشهادیه 
گواهی امضاء ش��ده توسط دفتر اسناد رس��می 281 مشهد نسبت به ششدانگ اعیان پالک ثبتی 10265 فرعی از 
232- اصلی بخش 9 مشهد که بعلت سهل انگاری مفقود گردیده است تقاضای صدور سند المثنی نموده است که 
برابر ثبت دفتر امالک 4/525 دانگ مشاع از ششدانگ اعیان پالک فوق ذیل شماره دفتر امالک صفحه 205 دفتر 
2268 بنام آقای عباسعلی نظام دوست معینی ثبت و یک جلد سند به شماره چاپی 686827 الف 90 صادر و تسلیم 
ش��ده اس��ت. و دارای دو فقره بازداشتی می باشد، دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا مراتب یک نوبت آگهی 

و متذکر میگردد هر کس نس��بت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود 
میباش��د، بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتش��ار آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا 
سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید. بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول 
اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی 

اقدام خواهد شد. م.الف 849 آ1405997
مسئول ساختمان شماره 2 اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک مشهد- بشیر پاشایی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

براب��ر رأی ش��ماره 140060308001002296 مورخ 04/26/ 1400 هی��ات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای هادی علی اکبری فرزند حسین به شماره شناسنامه 1 صادره از در ششدانگ یکباب محوطه 
مشتمل بر دوباب مغازه به مساحت 171/71 متر مربع قسمتی از پالک 1396 اصلی بخش دو بیرجند محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. آ1405964
تاریخ انتشار نوبت اول:  یکشنبه 1400/07/04              تاریخ انتشار نوبت دوم : سشنبه 20 /1400/07                         

حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رأی شماره 140060308001002294 مورخ 04/26/ 1400 هیات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای جواد اشرفیان فرزند محمد علی بشماره شناسنامه 557   در سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب کارگاه 
مشتمل بر کارگاه و دفتر کار به مساحت 726.74  متر مربع قسمتی از پالک اصلی 1396 اصلی واقع در خرسان جنوبی 
بخش دو حوزه ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمدعلی افشاریان محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس 
از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1405965
تاریخ انتشار نوبت اول:  یکشنبه 1400/07/04              تاریخ انتشار نوبت دوم : سشنبه 20 /1400/07                         

حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

براب��ر رأی ش��ماره 140060308001002293 مورخ 04/26/ 1400 هی��ات اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد باقر اشرفیان فرزند محمدعلی بشماره شناسنامه 1870 در سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک باب کارگاه مشتمل بر انبار و دفترکار به مساحت 726.74 متر مربع قسمتی از پالک 1396 اصلی 
واقع در خراس��ان جنوبی بخش 2 حوزه ی ثبت ملک بیرجند از محل مالکیت محمد علی اش��رفیان محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خود رابه این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.آ1405970
تاریخ انتشار نوبت اول:  یکشنبه 1400/07/04            تاریخ انتشار نوبت دوم : سشنبه 20 /1400/07                         

حسین براتی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

آگهی تعیین متراژ
کلیه مجاورین پالک 3 فرعی  4035_ اصلی بخش 1 قوچان واقع در اراضی شهری در خصوص وقت معاینه و تعیین 
متراژ ششدانگ یک باب منزل مسکونی پالک فوق مورد تقاضای خانم راحله ذوالفقاری ینگه قلعه به آدرس قوچان 
خیابان شهید مجیدی روبروی مسجد فاطمیه پالک 49 که به مجاورت ملک شما معرفی شده برای روز چهار شنبه 
1400/7/7 ساعت 12/30 صبح تعیین گردیده و در محل انجام خواهد شد چنانچه در مورد حدود و حقوق ارتفاقی 
ملک مزبور حقی برای خود قائل هستید و یا اختالفی با مجاور مزبور دارید میتوانید در روز و ساعت مقرر در محل 
حضور بهم رسانیده و مطالب خود را اظهار دارید . در صورت عدم حضور و نبودن اختالف نسبت به تعیین متراژ اقدام 

و بنام متقاضی سند مالکیت صادر خواهد شد.آ1405949
عباس برق شمشیر- رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیات حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی 
طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند.

1 -رأی شماره 140060330001004321 مربوط به پرونده کالسه 1400114430001000443 آقای محمدعلی 

عس��کری زاده  فرزند شعبان در ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 104/24 مترمربع پالک شماره 8755/6 
اصلی  واقع در قم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم س��ند قطعی به ش��ماره 30245 مورخ 1400/03/13 

دفترخانه 89 قم. )م الف 8799( 
2- رأی شماره 140060330001004258  مربوط به پرونده کالسه 1400114430001000505 خانم فهیمه جعفری 
فشارکی فرزند علی در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت 172 مترمربع پالک شماره  10977 اصلی واقع درقم بخش 
یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم به موجب سند رسمی شماره 117226 مورخ 1389/10/11 دفترخانه 15 قم.)م الف 8796( 
3- رأی ش��ماره 140060330001003868  مربوط به پرونده کالس��ه 1400114430001000358 آقای سید 
محمدجواد حجازی فرزند مهدی در شش��دانگ یکباب س��اختمان به مس��احت 157/50 مترمربع پالک ش��ماره  
11092  اصلی واقع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر الکترونیکی 

140020330001002658.)م الف 8795( 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص 
ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
منطقه1 قم تس��لیم و رس��ید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند 

بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ1405929 
تاریخ انتشار اول:  1400/07/04                             تاریخ انتشار دوم :  1400/07/19

داود فهیمی نیک - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیأت حل اختالف مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم تصرفات مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی 
طبق قانون مذکور را براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
1- رأی شماره 140060330002008401 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002000025 آقای سید تقی 
رحمانی  فرزند سید جواد در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 58/20 مترمربع 
پالک شماره فرعی از 2272/2/24/134 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه 

از محمد هندیانی صفحه 287 دفتر 170.)م الف 8804( 
2- رأی ش��ماره 140060330002008349 مربوط به پرونده کالس��ه 1399114430002001310 آقای میالد 
خوئی  فرزند جواد در قسمتی از دو دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 105 
مترمربع پالک شماره فرعی از 2458/4 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از 

محمدتقی رنجکشان صفحه 1 دفتر 303.)م الف 8805( 
3- رأی ش��ماره 140060330002008348 مربوط به پرونده کالس��ه 1399114430002001309 خانم مریم 
محمدی مهر فرزند حس��ینعلی در قس��متی از چهار دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
بمساحت 105 مترمربع پالک شماره فرعی از 2458/4 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 

مع الواسطه از محمدتقی رنجکشان صفحه 1 دفتر 303 و مریم محمدی صفحه 4 دفتر 303.)م الف 8801( 
4- رأی ش��ماره 140060330002007987 مرب��وط به پرونده کالس��ه 1400114430002000234 خانم زهرا 
عباس��ی تازه کند  فرزند رضاقلی در قس��متی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
بمساحت 140 مترمربع پالک شماره فرعی از 2170 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی  و خریداری 

مع الواسطه از غالم اکبرزاده صفحه 10 دفتر 75.)م الف 8798( 
5- رأی شماره 140060330002007986 مربوط به پرونده کالسه 1400114430002000233 آقای یوسفعلی 
ش��اهمحمدی فرزند س��لیمان  در قس��متی از سه دانگ مشاع از شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده 
بمساحت 140 مترمربع پالک شماره فرعی از 2170 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری 

مع الواسطه از غالم اکبرزاده صفحه 10 دفتر 75.) م الف 8797( 
6- رأی ش��ماره 140060330002008492 مرب��وط به پرونده کالس��ه 1398114430002001601 خانم لیال 
تلخابی  فرزند علی  در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 121/52 مترمربع پالک 
شماره فرعی از 2461/1 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از علی و عبداله و 

ربابه و بتول و معصومه و اصغر شهرت همگی زرین اقبال صفحه 110 الی 125 دفتر 110.) م الف 8794( 
7- رأی شماره 140060330002007370 مربوط به پرونده کالسه 1398114430002001913 خانم سمیه ابوطالبی  
فرزند ابراهیم در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 50 مترمربع پالک شماره 103 
فرعی از 2605  اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت متقاضی طی سند قطعی صفحه 394 دفتر 230 .)م الف 8793( 
8- رأی شماره 140060330002008148 مربوط به پرونده کالسه 1399114430002002673 آقای غالمرضا 
شیری مهوار  فرزند علی محمد در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 78 مترمربع 
پالک شماره 2 فرعی از 2302 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از سجاد 

شادمان ثبت دفاتر الکترونیکی 10122.)م الف 8792( 
9- رأی ش��ماره 140060330002008011 مربوط به پرونده کالس��ه 1399114430002000117 آقای سید 
معین الدین میرباقری  فرزند حسن در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 105 
مترمرب��ع پالک ش��ماره فرعی از 1870/6/163 اصلی واقع در بخ��ش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع 

الواسطه از احمد کرداری یامچی و محمدرضا کرداری یامچی صفحه 473 دفتر 179.)م الف 8891( 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است پس از نشر آگهی و انقضاء موعد مقرر سند مالکیت رسمی 
صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص 
ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد 
منطقه دو قم تسلیم و رسید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و 
دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند الزم به توضیح است که صدور سند 

بر اساس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. آ1405937
تاریخ انتشارنوبت اول:  1400/07/04                     تاریخ انتشارنوبت دوم:  1400/07/19

عباس پور حسنی حجت آبادی � رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

آگهی موضوع ماده3قانون وماده13آئین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررای شماره 14006030602200534هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی مستقردرواحدثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمد حلمی 
زارع فریمانی فرزند عباس��علی بش��ماره شناس��نامه 65 صادره ازفریمان دریک باب ساختمان به مساحت 559،68 
مترمربع پالک 77 فرعی از276 اصلی واقع دربخش13خریداری ازمحل مالکیت رسمی متقاضی محرزگردیده است.لذا 
بمنظور اطالع عموم مراتب دردونوبت بفاصله 15روزآگهی میشود درصورتی که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی بمدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
وپس ازاخذرسید،ظرف مدت یکماه   ازتاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
اس��ت درصورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد.آ1405383

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/21           تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/04
محمدرضارجایی مقدم-رئیس اداره ثبت اسنادوامالک

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 2323-1400 مورخه 1400/06/01 هیات به شماره کالسه 110-1400موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو بجنورد 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن فرهمند فرزند حسین بشماره شناسنامه 2479 صادره از تهران در 
شش��دانگ یک باب انباری)گلخانه( به مس��احت 224.75متر مربع از پالک 155 اصلی واقع در اراضی کهنه کند 
خراسان شمالی بخش دو بجنورد خریداری از مالک رسمی آقای رجبعلی باغچقی فرزند فرج اله محرز گردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را  به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.م الف 3209 آ1405103
 تاریخ انتشار نوبت اول:1400/06/20                               تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/07/04

احمد اصغری شیروان-رئیس ثبت اسناد و امالک

»آگهی قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 
ذیل آگهی می گردد: آقای ابراهیم رجبعلی زاده به شناسنامه شماره 0740105000 کدملی 0740105000 صادره 
تایباد فرزند عبدالعزیز در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 59995 مترمربع پالک شماره 722 فرعی 
از 148 اصلی واقع در خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت محمدایوب 
معظمی- نظر محمد موالئی- احمد دهقانی فر- نجیب اله نامکی- غالمحسین قهقهه- غالمحیدر گلباف ریزه و قسمتی 
از پالک ** کالسه 216-99    لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر 
تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی تا دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل 
دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه اعتراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 

مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1405326
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/6/20                           تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/7/4

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- غالمرضا آقازاده
 

))آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد((
نظر به دستور مواد 1 و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20 
امالک متقاضیان که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در بخش 14 مش��هد واحد ثبتی شهرستان 
تایباد مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آن محرز و رأی الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح 
ذیل آگهی می گردد:  آقای حبیب اهلل ملکی ماکو به شناسنامه شماره 7334 کدملی 0748412964 صادره تایباد 
فرزند حمید در ششدانگ یکباب منزل به مساحت 146/27 مترمربع پالک شماره 178 فرعی از 251 اصلی واقع در 
خراسان رضوی بخش 14 مشهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسمتی از مالکیت مرحوم عبدالرسول نورانی )سهم 
االرثی عبدالرزاق نورانی( و قسمتی از پالک ** کالسه 511- 98   لذا بموجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از 
طریق روزنامه کثیراالنتشار منتشر تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به 
اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارایه حکم قطعی دادگاه است و در صورتیکه 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور سند مالکیت مینماید و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.آ1405325
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